
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebutuhan  manusia  akan  suatu  informasi  semakin 

meningkat. Hal ini disebabkan teknologi informasi saat ini sudah 

semakin pesat dan semakin berkembang. Berkembangnya ilmu 

dan  teknologi  sekarang  ini  tidak  hanya  melalu  media  cetak 

melainkan  media  elektronis  khususnya  internet,  internet 

merupakan media yang sangat diminati dan perkembangannya 

sangat  meningkat.  Internet  digunakan dalam banyak kegiatan 

yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi yang dapat 

diakses dari manapun dengan cepat dan akurat.

Dalam mengembangkan pengetahuan siswa, dibutuhkan 

sebuah system pembelajaran berbasis web, dengan system ini 

siswa bisa belajar secara online. 

Dengan adanya media internet, seseorang dapat dengan 

mudah  mendapatkan   informasi  yang  dibutuhkan  untuk 

memenuhi  kebutuhannya,  pembelajaran  pengetahuan  umum 

tentang benua dan Negara di  seluruh dunia  berbasis  web ini 

dapat dijadikan acuan dalam pencarian informasi seputar dunia 

dan Negara di seluruh dunia.
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1.2 RUMUSAN MASALAH

Masalah  yang  akan  diteliti  dalam  skripsi  ini  adalah 

bagaimana  membangun  suatu  perangkat  lunak  yang  mampu 

memudahkan dalam proses penyajian data – data seluruh benua 

dan Negara yang ada di dunia.

Berpedoman  terhadap  masalah  tersebut  maka  dirumuskan 

masalah sebagai berikut :

• Bagaimana merancang sistem untuk pembuatan sebuah 

sistem pembelajaran benua dan Negara di seluruh dunia 

berbasis web.

• Bagaimana merancang database untuk membuat sebuah 

sistem pembelajaran benua dan Negara di seluruh dunia 

berbasis web.

1.3 RUANG LINGKUP

Permasalahan yang diangkat dalam sistem pembelajaran 

benua dan Negara di seluruh dunia berbasis web untuk siswa SD 

ini antara lain adalah :

1. Pembuatan  aplikasi  yang  mampu  menyimpan  dan 

memberikan informasi – informasi mengenai data benua dan 

Negara yang ada diseluruh dunia.

2. Pembuatan  aplikasi  yang  mampu  melakukan  proses 

pelatihan soal mengenai benua dan negara di seluruh dunia.
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Batasan  masalah  yang ada pada pembelajaran benua dan 

Negara  di  seluruh  dunia  berbasis  web  dan  multimedia  ini 

antara lain :

a. Administrator  memasukan data benua.

b. Administrator  memasukan  data  Negara  dari  masing  – 

masing benua.

c. Administrator  memasukan  data  detail  informasi  dari 

masing – masing Negara dalam bentuk suara, tulisan dan 

gambar.

d. Pengguna sistem dapat  melakukan latihan soal  seputar 

benua dan Negara di seluruh dunia secara online.

Batasan keluaran  yang dihasilkan adalah :

1. Informasi data benua dan negara.

2. Informasi data melalui peta.

3. Informasi hasil latihan soal.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Pembuatan  sistem  ini  bertujuan  untuk memberikan 

pembelajaran  kepada  siswa  secara  online  dan  memberikan 

kemudahan  siswa  dalam  proses  belajar  terutama  mencari 

informasi tentang benua dan Negara di dunia.
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